
Wanneer ik aan deze kerstwens begin 

hangen de meeste bladeren nog groen 

aan de bomen. Het wordt wel kouder en 

de wintertijd is ingegaan maar toch lijkt 

het erop alsof de winter ieder jaar langer 

op zich laat wachten…als ze al wil komen! 

Verandering van ons klimaat kunnen we 

niet langer ontkennen.

Dit jaar hebben we daarbij de Corona-

pandemie die de hele wereldbevolking 

in haar greep heeft, waarbij het lijkt dat 

het rijke Westen nog harder getroffen 

wordt dan het arme Afrika. Niet alles 

blijkt maakbaar te zijn en dus ook geld 

en goed niet. Natuurlijk gunnen we 

niemand in de wereld dat zijn en haar 

gezondheid wordt afgenomen of dat 

pijn, lijden en verlies van dierbaren ons 

treffen of dat werk wegvalt en daarmee 

inkomen en dat bedrijven omvallen. We 

hopen en gunnen iedere mens dat hij 

gelukkig is en een goed leven heeft. Dit 

is niet een wens van alleen christenen. 

Er zijn meerdere geloofstradities die, in 

deze, niet ver van ons afstaan en wij niet 

van hen. We hebben dezelfde God en 

Zijn schepping is aan ons allen gegeven, 

zonder uitzondering. Ook de aarde is 

van ons allemaal. Maar juist daarom is 

de aarde zo kwetsbaar geworden omdat 

velen niet de verantwoordelijkheid nemen 

voor de ander en zeker niet voor hen die 

na ons komen. Het lijkt in onze dagen 

alsof we terugkeren naar de ‘ban der 

duisternis’, om met de woorden van Huub 

Oosterhuis te spreken. Voor velen voelt 

dat zo en is het realiteit. Dierbaren zijn 

gestorven en anderen komen uit een diep 

dal van ernstig ziek zijn. Misschien is jouw 

baan weggevallen omdat werk wegviel. 

Financiële zorgen thuis zijn het gevolg 

en vaak ook spanningen in het gezin. Het 

bedrijf is omgevallen en de zaak kan niet 

verder, enz.

Met al deze gegevenheden gaan wij, 

christenen, ons voorbereiden op de 
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Van de Redactie

In september heeft u geen Brug ontvangen. 
De maatregelen rondom het corona-virus 
maakten het ons onmogelijk om een goede 
en mooie Brug te maken. Maar we zijn er 
weer met het kerstnummer. Verderop in 
deze editie vindt u meer informatie over de 
toekomst van de Brug. In dit nummer wordt 
aandacht besteed aan het beëindigen van 
de internationale communiteit. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan honderd jaar 
missie van de zusters in Indonesië.  
Er wordt stilgestaan bij de rol van muziek  
in de liturgie van de Notre Dame en de  
rol die zuster Mary daarin speelt. Er is 
een klein eerbetoon aan de onlangs 
overleden zuster Majella. Verder de vaste 
rubrieken ‘Goed voor je hart’ en terug van 
weggeweest ‘en daarna’. Maar de Brug 
wordt geopend met een kerst-wens van 
Theo te Wierik. Ik sluit daar graag op aan 
door iedereen namens de redactie een 
Zalig Kerstfeest en een gelukkig en  
gezond 2021 te wensen.

Gerard Noordermeer
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geboorte van Jezus. Het voelt zo dubbel. 

We willen geen goedkope antwoorden 

zoeken of alleen maar mooie vrome 

woorden zeggen over dit Kind. Maar 

een antwoord! Ja…dat willen we wel op 

alles wat ons is overkomen. Mogelijk ligt 

een antwoord toch in de geboorte van 

dit Kind! De ban der duisternis wordt 

opnieuw met dit Kind gebroken! Een 

nieuwe dag zal aanbreken, een wereld 

in het licht gesproken, een mensheid 

die opnieuw beginnen mag (woorden 

van Huub Oosterhuis) …als…ja…als we 

willen luisteren naar wat dit Kind, als 

volwassen man, ons te zeggen heeft en 

wat de engelen aan de herders berichtten 

EINDE BRUG
In goed overleg met de besturen van de 

MSC en de FDNSC hebben wij besloten 

te stoppen met de uitgave van ‘de Brug’. 

Het voelt wat ongemakkelijk om een einde 

te maken aan een blad dat zoveel jaren 

een verbinding heeft gevormd tussen 

de beide congregaties en de achterban: 

de vele vrienden en familieleden van de 

mensen, die hun leven gewijd hebben 

aan de zorg voor het Hart. We vinden 

het daarom belangrijk u te vertellen wat 

onze overwegingen waren. We hebben 

altijd geprobeerd een balans te zoeken 

tussen het terugkijken op het missionaire 

verleden, de hedendaagse situatie en 

de perspectieven naar de toekomst. U 

zult kunnen meevoelen dat het steeds 

moeilijker wordt die balans te vinden. 

Bij een ouder wordende congregatie is 

het steeds moeilijker om onderwerpen 

te vinden, die een blik op toekomstige 

ontwikkelingen bieden. En wij willen geen 

tijdschrift maken dat alleen maar naar het 

verleden terug kan grijpen.

Bovendien is het ook niet goed als de Brug 

langzaam aan wegzakt. Daarnaast wordt 

het lezerspubliek steeds kleiner; tenslotte 

zitten we met een redactie die steeds 

ouder wordt, de helft is de tachtig reeds 

gepasseerd. Dit betekent dat volgend jaar 

het laatste nummer van de Brug verschijnt. 

We willen er de tijd voor nemen om er een 

mooi nummer van maken. U kunt deze 

laatste Brug verwachten rond 1 september.

En ongetwijfeld krijgt u te zijner tijd te 

horen op welke wijze de congregaties hun 

communicatie met u willen voortzetten.

Namens de redactie 
Gerard Noordermeer

en daarmee ons allen! Dat nacht en ontij 

verslagen zullen worden.

Dan moet de mensheid zich wel omkeren 

en zich weer richten op de Eeuwige!

Dat is wat Jezus ons, ten diepste, heeft 

voorgehouden: blijf met God verbonden!

Met God verbonden betekent: jouw 

verantwoordelijkheid nemen voor deze 

aarde en recht doen aan Gods schepping 

en speciaal aan alles wat leeft. Dan 

verdwijnen al die duistere momenten die 

we nu meemaken van hebzucht naar geld 

en goed en macht. Gelukkig zien we door 

alle duisternis heen ook prachtige mensen 

in de vele geloofstradities. We zien ze ook 

(en misschien ben jij wel één van hen!) 

in onze christelijke traditie. Het zijn zij 

die, in de geest van Jezus, de duisternis 

gebroken hebben en er zijn voor de ander, 

juist in deze tijd, en die willen gaan in het 

licht van de grote ‘Ander’ die we God 

noemen.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend 
2021. Namens de beide 
provinciale besturen van FDNSC 
en MSC en al onze Verbondenen.

Theo te Wierik, msc
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HONDERD JAAR DOCHTERS VAN ONZE LIEVE VROUW 
VAN HET HEILIG HART IN DE MOLUKKEN

WAT ER AAN VOORAF GING
Toen Pater Chevalier in 1885 zijn eerste 

missionarissen uitzond naar Oceanië, wilde 

hij dat er enkele Dochters van Onze Lieve 

Vrouw van het heilig Hart mee gingen, die 

de zorg voor vrouwen en meisjes op zich 

zouden nemen. En toen in 1902 de MSC in 

Nederland zijn eerste missionarissen naar 

de Molukken zond, wilden zij ook graag 

de medewerking van onze zusters. Maar 

er waren nog geen Nederlandse Dochters! 

Pater provinciaal J. Wemmers msc vroeg 

aan Moeder Marie Louise Hartzer om in 

Nederland een noviciaat te beginnen, 

waar meisjes gevormd konden worden tot 

missiezuster. Hij moest nog even wachten! 

Intussen kreeg hij, in 1904, hulp van de 

Franciscanessen van Heythuizen. In Langgur 

op Klein-Kei bouwden de broeders msc een 

klooster, internaat en school voor hen. Toen 

ze zich in 1920 terugtrokken, stonden er wèl 

Dochters klaar, want in 1915 was er in Tilburg 

een noviciaat begonnen, waar de kandidaten 

al spoedig toestroomden.

 

DE EERST GROEP MISSIONARISSEN
Ze waren nog jong en onervaren (23-27 

jaar), de zusters Angelina van Zeijl, Alphonsa 

Mattens, Prisca Timmermans, Tarcisius 

Bogaers, Paula Paalvast en Clara van 

Bakkenhoven. Op 14 mei 1920 ontvingen ze 

in het Missiehuis, samen met enkele paters 

msc hun missiekruis en vertrokken meteen 

na de plechtigheid naar Rotterdam, waar ze 

de volgende dag aan boord gingen van de 

“Sindoro”, die hen naar Indonesië bracht. 

Toen ze na de lange zeereis arriveerden, 

waren de Franciscanessen al vertrokken. 

Het was een feestelijke ontvangst in 

Langgur op die14e juli: de hele bevolking 

was uitgelopen en dansend werden ze 

naar de kerk begeleid en daarna naar het 

zustershuis. Het begin was moeilijk, met 

de hulp van Pater van den Berg leerden ze 

zo gauw mogelijk de taal – het Keiees, om 

met de mensen te kunnen praten. Zuster 

Angelina werd overste en nam de zorg voor 

de huishouding en de kapel op zich en 

samen met zuster Tarcisius bezocht ze de 

zieken in de kampong, ofschoon ze geen van 

beiden verpleegster waren. Zuster Paula nam 

de zorg voor de keuken op zich en zuster 

Alphonsa voor de tuin en de koeien die elke 

dag voor verse melk zorgden. Zuster Clara 

en zuster Prisca gaven les op school, 52 

meisjes woonden in het internaat. De grotere 

meisjes hielpen bij het werk, zo kregen ze 

meteen een goede huishoudelijke vorming. 

Bijna elk jaar kwamen er enkele zusters bij 

uit Nederland, nu ook met diploma’s voor 

onderwijs en verpleging, zodat de werken 

konden worden uitgebreid op de eilanden 

Tanimbar, Groot-Kei en Ambon. Ook gingen 

er al enkele zusters naar Merauke. Toen kwam 

de Tweede Wereldoorlog, de Japanners 

vielen binnen; Mgr. Joannes Aerts en gezellen 

werden op het strand doodgeschoten. Het 

hele missiepersoneel werd geïnterneerd in 

kampen, waar ze drie verschrikkelijke jaren 

doormaakten; vijf zusters werden gedood 

in een bombardement. Maar zo gauw de 

oorlog voorbij was gingen de meesten, ziek 

en uitgemergeld, terug naar hun missie tot ze 

om beurten op verlof konden gaan. Nieuwe 

versterking kwam uit Nederland en alles werd 

weer opgebouwd. Enkele zusters hebben 

na de oorlog hun ervaringen opgeschreven, 

kostbare herinneringen!

EEN NIEUWE GENERATIE
Al in de beginjaren kwamen er meisjes bij 

Mgr. J. Aerts, die zuster wilden worden. 

De bisschop besloot om met de hulp van 

zuster Angelina een Congregatie voor 

Molukse meisjes op te richten “Maria 

Mediatrix”. In mei 1927 kwamen de eerste 

vier kandidaten. In het begin leefden en 

werkten de geprofeste zusters samen met 

de Dochters. Langzamerhand kregen ze hun 

eigen communiteiten en in 1959 hun eigen 

algemene overste en novicenmeesteres. 

Deze congregatie is in de loop van de 

jaren tot bloei gekomen. Toch waren er 

ook meisjes die zich bij de Dochters wilden 

aansluiten. De eersten werden naar Java 

gestuurd voor hun vormingstijd. Maar het 

was ver van huis, de cultuur was heel anders 

en de kosten waren hoog. In Rome werd 

verlof gevraagd om een eigen noviciaat 

te openen in de Molukken. Dit kwam in 

1966. Zuster Brigittien van den Engel werd 

gevraagd de taak van novicenmeesteres op 

zich te nemen. Een klein gedeelte van het 

ziekenhuis werd voorlopig noviciaat. Het 

was pionieren! Monseigneur A. Sol kon in 

Ambon voor hen een villa huren voor tien 

jaar. En zo stapte in 1970 het hele noviciaat 

met hun hebben en houden op de Bakti, de 

missieboot, die hen naar Ambon bracht. Elk 

jaar bleven nieuwe kandidaten komen. Toen 

de tien jaren bijna voorbij waren werd er 

een mooi nieuw noviciaat gebouwd. Jonge 

zusters gingen studeren om de werken 

over te kunnen nemen. Er kwamen enkele 

Molukse zusters in het Regionaal bestuur en 

vanaf 1982 was ook de Regionaal overste 

één van hen. Een nieuwe generatie - goed 

voorbereid en gevormd volgens de eisen van 

de nieuwe tijd – ging het werk overnemen 

en de Nederlandse zusters keerden na 

dertig, veertig jaar missiewerk terug naar het 

vaderland. Missie volbracht! Molukse zusters 

werden missionaris; in Zuid-Afrika, Soedan, 

Angola en Kameroen. Honderd jaar… Dit feit 

zou op 14 juli 2020 groots worden gevierd, 

de voorbereidingen waren in volle gang, toen 

de Corona uitbrak! Maar het feest komt er, 

dat is zeker! 

Zr Immaculata   

De eerste zes missionarissen voor hun vertrek naar de Molukken in 1920

De jonge generatie Molukse zusters 
samen met Zr Agnita Alders in 1986
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HET WAS EEN OPEENSTAPELING VAN FACTOREN

Op 1 september is de internationale 
communiteit van de MSC officieel 
gestopt. Alle aanleiding om eens te 
praten met twee mensen, die nauw 
betrokken zijn geweest bij het wel en wee 
van die communiteit: Hans Kwakman en 
Ben Verberne. Het onderstaande is een 
weerslag van een gesprek met hen.

DOEL: OVERBRUGGEN VAN 
VERSCHILLEN 
Wat waren de ideeën op de achtergrond 

van dit project?: Het idee kwam naar 

voren op het kapittel van 2011. Europa 

moet zijn identiteit zien te vinden in 

het overbruggen van verschillen tussen 

culturen. Vanuit het internationale karakter 

van onze congregatie zagen we het als 

onze opdracht daaraan een bijdrage te 

leveren En onze mensen uit onze vroegere 

missiegebieden kunnen een enorme 

rol spelen in het overbruggen van die 

verschillen. Maar in het proces zelf verloren 

we onze MSC-parochies en daarmee een 

heel belangrijk instrument om dat doel 

concreet waar te maken. Want parochies 

zijn wel een mooi aanhaakpunt voor een 

dergelijk project. Daarnaast werden de 

leden van de communiteit geconfronteerd 

met heel lange en problematische 

toegangsprocedures en werkvoorwaarden.

DE HOBBELS
Wat zijn andere problemen die ze 

tegenkwamen: Dat is op de eerste 

plaats de taal. Want taal is toch wel 

heel belangrijk. Het heeft te maken met  

empathie: als het gaat over dood en rouw, 

of doop en trouw, dan luistert de taal heel 

nauw. Maar het is natuurlijk ook een heel 

andere cultuur: als je hier bij iemand langs 

wilt, moet je opbellen en een afspraak 

maken. Mensen uit Indonesië en de 

Filippijnen zijn gewend ergens gewoon 

binnen te kunnen lopen en welkom te 

zijn. Een ander aspect: toen wij naar de 

missiegebieden gingen hadden we de 

ballast van een ‘superieure uitstraling’. 

Wij hadden het idee dat zij zonder ballast 

hiernaartoe kwamen. Toch was dat niet 

zo: zij kwamen uit een niet-seculiere 

cultuur waarin hun functie als priester een 

duidelijke positie met zich meebracht . Als 

voorbeeld een ervaring van hen: als hier in 

werkgroepen de voorzitter verhinderd was, 

ging de vergadering niet door, maar als zij 

verhinderd waren was dat geen probleem. 

Er is sprake van een verschillend 

priesterbeeld. In hun geboorteland speelt 

het sacrale element van het priesterschap 

een centrale rol. In ons paper ter 

voorbereiding van dit project hebben we 

aandacht geschonken aan de negatieve 

aspecten van het secularisatieproces, en 

te weinig de positieve kanten hiervan 

benadrukt. En dan zie je het beeld: het 

kerkbezoek loopt alleen maar terug en 

er zitten alleen maar ouderen in de kerk. 

Maar wat er positief in de samenleving 

gebeurt, daar hebben we te weinig 

aandacht aan geschonken. Dat ontbrak in 

het paper, en dat hebben we wellicht in 

de begeleiding wat te weinig naar boven 

gehaald. En dat ze in een paar jaar tijd 

druppelsgewijze binnenkwamen heeft ook 

niet goed gewerkt.

STARTSITUATIE
Jullie zijn indertijd vanuit Nederland ook 

in de heel andere cultuur van Indonesië/

de Filippijnen terecht gekomen. Is dat 

vergelijkbaar? Nee, wij kwamen toen in 

feite terecht in een compleet Nederlandse 

groep, en wij Nederlanders hadden het 

in de parochies voor het zeggen. En dat 

was voor de mensen van de internationale 

communiteit heel anders. En misschien 

hebben de deelnemende MSC-provincies 

iets te gemakkelijk tegen dit project 

aangekeken. Er is een enorme waardering 

voor de Nederlandse provincie. En 

toen dus het verzoek kwam om mensen 

beschikbaar te stellen voor dit project, 

heeft men dat met graagte gedaan. De 

mensen die hierheen kwamen werden erg 

gesteund door hun eigen mensen. En het 

is voor hen dan ook erg teleurstellend om 

zó te moeten terugkeren.

WAAR IS HET UITEINDELIJK OP STUK 
GELOPEN?
Het is niet op één ding stuk gelopen. Het 

is de opeenstapeling van de verschillende 

factoren. Natuurlijk de taal, dat bleef 

een grote handicap. En het eerder 

genoemde priesterbeeld speelt ook een 

rol: in parochies hier zijn er niet alleen 

leken die taken uitvoeren, maar die ook 

verantwoordelijkheid dragen, dat strookt 

niet altijd met het niet-geseculariseerde 

beeld dat zij meebrachten. En ze hebben 

niet altijd de weg naar elkaar, naar ons, 

kunnen vinden en wij naar hen. De 

moeilijkheid om aan het werk te komen: 

zodra ze in hun provincies ergens in een 

parochie kwamen zaten de mensen op hen 

te wachten en lag het duidelijke werk op 

hen te wachten.

..

En wij hebben ze misschien ook op pad 

gestuurd met een opdracht, die boven hun 

vermogen lag. Vergelijkbare internationale 

communiteiten zijn aangehaakt bij een 

parochie: dan weet je wat er van je 

verwacht mag worden. Zij moesten zonder 

parochieverband iets zien op te bouwen. 

Eén van hen formuleerde het zelf zo: we 

zijn blinden in het land van blinden en we 

worden verwacht onze weg te vinden.

 

NIET ALLEEN DE CORONA-CRISIS
Hoe komt zo’n besluit tot stand om te 

stoppen? De corona-situatie is niet de 
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oorzaak, maar heeft wel het laatste stootje 

gegeven. In maart kwam de lock-down, 

en daar zaten ze dan, terwijl zich vaag een 

taak voor hen begon af te tekenen: er was 

sprake van een positie in het pastoraat 

van de Basiliek in Sittard en daar waren ze 

enthousiast over. En dat was in combinatie 

met de zorg voor de Sinti en de Roma.

2019 was een heel bijzonder jaar met 

twee positieve ervaringen. Er waren 

bezinningsdagen waarin ze opnieuw 

zicht kregen op hun zending, en de 

mogelijkheden, die er voor hen lagen.  

En op een ander moment in december 

zaten ze met veel betrokkenen bij elkaar 

en tekenden zich concrete mogelijkheden 

af. Maar toen kwam de corona, en de 

daarbij behorende lock-down heeft het 

proces versneld. Uiteindelijk hebben zij 

zelf er een punt achter gezet. Het was voor 

hun een teleurstelling maar ze zijn niet met 

‘bad feelings’ vertrokken. 

AANBEVELINGEN
Als jullie nu gevraagd wordt door een 

andere congregatie om advies bij 

het opzetten van een internationale 

communiteit, zeggen jullie dan ‘niet doen’, 

of ‘dan moet je het anders aanpakken’?

Hans spreekt vanuit een ervaring in 

Issoudin: anders aanpakken. Een enorme 

investering in de taal. Ze hebben daar 

twee jaar lang de groep intensief 

begeleid: in taal, stage lopen in de 

parochie, meedraaien. En die planning en 

begeleiding was hier niet zo uitgesproken. 

Daarnaast is hier ook een grote groep 

Indonesiërs en Filippino’s in Nederland, 

en dat heeft ook een zekere zuigkracht op 

hen uitgeoefend; dat heeft niet altijd zijn 

balans gevonden in investeringen in de 

Nederlandse samenleving. We hadden een 

paper opgesteld over hoe we het zagen, 

en dat was helder in onze ogen. Maar 

de vraag was of dit ook helder voor hen 

was, en of die uitgangspunten voldoende 

zijn doorgesproken op de Filippijnen 

en in Indonesië met de toekomstige 

deelnemers. We hebben in de tijd 

voordat ze hier waren gesproken over de 

vraag: moet er niet iemand van ons naar 

Indonesië en de Filippijnen toe om dit 

goed door te praten, en dat zat er toen 

niet zo in. Er zijn wel bepaalde leerpunten, 

die je uit dit project overhoudt: het 

verhelderen van de uitgangspunten 

van het project bij jezelf, het helder 

overbrengen van het project naar de 

zendende provincie, en zorgen dat die 

uitgangspunten een grotere rol spelen bij 

de selectie van de deelnemers.  

Maar afraden, dat niet.

Gerard Noordermeer

HET IS HELAAS NIET GELUKT
Pater Tarsis was één van de deelnemers 

aan de internationale communiteit. Tarsis 

kwam in augustus 2014 naar Nederland 

vanuit Indonesië. Hij is dus al zes jaar in 

Nederland. Het is goed om met hem  

eens terug te kijken op het project van  

de internationale communiteit

NEDERLAND
Hoe was Nederland voor u?

Het is een ander land met een andere 

cultuur. Wat opvalt is de discipline van 

de mensen. Als in Indonesië iemand een 

bepaalde status heeft, krijgt hij overal 

voorrang, en hoeft niet in de rij te staan. 

Iedereen is hier gelijk. Je ziet hier dat 

iedereen gelijk gewaardeerd wordt. En wat 

me hier in de communiteit opvalt: hier is 

geen verschil tussen priesters en broeders, 

en dat is bij ons nog een worsteling. In 

de gedachte is er gelijkheid, in de praktijk 

is dat niet helemaal zo. En je ziet ook 

hoe tussen medebroeders men elkaar  

waardeert; er is ook volop waardering  

voor ouderen.

INTERNATIONALE COMMUNITEIT
Hoe kijkt u terug op de periode van de 

internationale communiteit? Het was niet 

gemakkelijk, iedereen had een probleem 

met de taal. Binnen de communiteit 

spraken we verschillende talen, maar 

misschien toch te weinig Nederlands, en 

dat was toch wel een nadeel.

 

JAMMER DAT HET STOPTE 
Wat was de belangrijkste reden geweest 

om te stoppen? Iedereen had zo zijn 

eigen moeilijkheden. Wij komen allen uit 

andere landen. Wij zijn hier en het gaat 

er niet om je geluk te zoeken. We zijn 

hier als missionarissen. Maar men was 

hier niet gelukkig, en je bent hier niet van 

waarde als priester. Ik stond er toch wat 

anders in. Na twee jaar veranderden mijn 

gedachten: ik ben hier niet als priester 

maar meer als missionaris. Als missionaris 

ben ik van betekenis voor de ander. Het 

was een zoeken om mijn plaats te vinden 

als missionaris, om zo van betekenis te 

zijn voor de samenleving. Ik hoef niet 

als priester voor te gaan, maar mijn 

aanwezigheid bij de mensen is belangrijk. 

Van mij had de internationale communiteit 

niet hoeven stoppen. Ik was ook verbaasd 

over de beslissing, en ik wilde aanvankelijk 

ook hier blijven. Maar het bestuur van 

Indonesië heeft besloten dat ik terug 

zou gaan, en dat is ook geen probleem 

voor mij. Ik ben hier gekomen omdat 

het bestuur mij gezonden heeft voor dit 

project, en nu dit project gestopt is wil men 

mij ook graag terug hebben, en uiteindelijk 

ben ik daar ook blij mee.

TERUG
Ik ga in januari terug en ik hoop niet dat 

een nieuwe lockdown mijn terugkeer 

in de weg staat. En ik zal toch weer 

gemakkelijker mijn weg vinden in 

Indonesië, als ik weer in mijn eigen taal 

kan spreken. Hier moet ik toch steeds naar 

woorden zoeken. En onderling spreekt 

men hier toch op een ander niveau, terwijl 

ik de gewone woorden spreek. Maar 

ik kijk toch wel met plezier terug. We 

hebben geprobeerd een communiteit te 

bouwen, maar dat is helaas niet gelukt. 

Wat ik wel heb geleerd, en dat neem ik 

zeker mee naar Indonesië: dat je heel 

vaak overlegt met elkaar en dat je samen 

verantwoordelijk bent. Het is niet de 

priester, die alles bepaalt. Die paar jaren 

hier hebben toch wel betekenis gehad  

voor mij.

Gerard Noordermeer
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In deze rubriek van de Brug vragen wij oud -MSC’ers en oud-FDNSC'ers 

te vertellen hoe het hun vergaan is, sinds ze zijn weggegaan bij MSC/FDNSC.

En daarna?

Gerard Noordermeer
(geboren 8-10-1947 in Scheveningen)

HOELANG HEB JE BIJ DE MSC/FDNSC 
GEZETEN EN IN WELKE PERIODE?
In 1961 ben ik naar Missiehuis Driehuis gekomen. 

Wij waren met zo’n grote groep dat het schooljaar 

later begon omdat de slaapzaal verbouwd worden 

om iedereen van een bed te kunnen voorzien: 

geen chambrettes maar een slaapzaal met 

stapelbedden. Ik zat daar met onder andere: Wim 

de Boer, Pieter van Doornik, Kees van Rooijen, 

Peter van Run. Later kwam daar de groep uit 

Tilburg bij, met Rein Geurts. Ik herinner me nog 

pater Jansen (Appie) met de jeugdjuwelen, het 

verkopen van kerstkaarten aan de deur van de 

kerken in de wijde omgeving. In 1968 vertrok 

ik naar Tilburg, naar wat genoemd werd een 

‘experimenteel’ noviciaat in de Stationsstraat, 

onder leiding van Jo Groenen, Simon Alleman en 

Piet Zonneveld. Na dat jaar verhuisden we naar 

wat bij mijn weten geen andere benaming had dan 

‘de bungalows’ op het terrein achter het Missiehuis 

aan de Bredaseweg. En daar eindigde ook mijn 

spoor bij de MSC.

WAT BEN JE DAARNA GAAN DOEN?
Ik ben toen wel theologie blijven studeren. Een 

ervaring van een jaar docent levensbeschouwing 

op een MTS had mij doen besluiten: ‘nooit meer 

het onderwijs’. Ik heb daarna drie jaar gewerkt 

in het club- en buurthuiswerk in Haarlem, ik was 

ondertussen getrouwd.Na drie jaar kwam ik toch 

weer uit bij het onderwijs en dat had meer succes: 

ik begon in 1976 op het Onze Lieve Vrouwe-

lyceum in Breda als docent Levensbeschouwing 

en maatschappijleer, en dat heb ik 32 jaar met 

zeer veel plezier gedaan. Ik werd daar ook decaan, 

ben een paar jaar voor twee dagen per week 

gedetacheerd geweest bij het KPC en gaf in dat 

kader trainingen aan docenten. En sinds mijn 

pensioen ben ik toch weer een beetje terug op het 

oude nest: ik doe vrijwilligerswerk bij het MST, een 

organisatie, die zijn oorsprong en wortels vindt bij 

de MSC. En daarnaast geniet ik met Marianne van 

onze vrije tijd en onze kleinkinderen

WAT HEB JE ‘MEEGENOMEN’ VAN DE PERIODE 
BIJ DE MSC/FDNSC
Thuis zou ik nooit het opleidingsniveau hebben 

gehad zoals ik dat in Driehuis heb gekregen. 

Ik heb volop cultuur kunnen opsnuiven. Ik 

heb er zingen geleerd, zij het wel in een zeer 

gedisciplineerde context. Ik kijk kortom met plezier 

op mijn seminarie-periode terug, ook al zie ik het 

kleine bange mannetje terug dat zich in die eerste 

twee jaar staande moest zien te houden in een 

vreemde wereld. Maar ik ben er wel groot van 

geworden.
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A NEW DRESS

Een bezoekje aan een tentoonstelling 

in het Catharijne convent bracht mij ook 

in het gedeelte van de vaste collectie. 

Mijn aandacht werd op een gegeven 

moment getrokken door een film. En tot 

mijn verbazing zag ik dat zuster Majella 

centraal stond in deze film. In deze film, 

gemaakt door Roy Villevoye, wordt de 

kleding gemaakt voor zuster Majella, 

zoals zij die gedragen heeft in haar leven 

in Nieuw-Guinea, en ondertussen vertelt 

zij over haar leven met de Asmat. Dat 

was een mooie reden om zuster Majella 

te interviewen. Door plaatsgebrek kon 

dit interview niet geplaatst worden in het 

vorige nummer van de Brug. Ondertussen 

is zuster Majella overleden. We willen dit 

interview toch plaatsen als een eerbetoon 

aan haar.

IN DE FILM BESCHRIJFT U UW 
VERBAZING TOEN U DAAR AANKWAM
‘Het was ook een totaal andere wereld. 

Je ziet daar allemaal naakte mensen 

rondlopen, niet dat ik daar nou zo van 

schrok, maar toch anders dan je gewend 

bent. Maar je zat daar ook op weken reizen 

afstand, geen verbinding dan alleen met 

houten prauwen. Je zat soms weken op 

zo’n boot. En dan natuurlijk de taal van 

die mensen, je verstond er geen klap 

van, terwijl je het wel geleerd had; maar 

ieder dorp had zijn eigen taal. Je begon 

te spreken met handen en voeten. Maar 

daarna heb ik het goed leren spreken, en 

als ik nu terug zou komen zou ik de taal 

nog goed beheersen. Ik ben begonnen 

met een schooltje, een internaat. En als je 

dan na veertig jaar terug kijkt, dan zie je 

dat er toch wel wat veranderd, verbeterd 

is. Vooral de opleiding van de meisjes 

waarmee je bezig bent geweest, dan zie je 

wel vooruitgang.

EN HOE WAS HET OM TERUG TE 
KOMEN HIER IN NEDERLAND?
Nou, om er naar toe te gaan, dat was een 

hele overgang, maar toen ik terugkeerde 

net zo goed. Ik dacht: oh, dat gedoe 

en dat geregel! Ik had daar op een 

gegeven moment ook het schoolkantoor 

waar ik zorgde voor de salarissen van 

de onderwijzers van heel Merauke. We 

hebben daar altijd goede contacten gehad 

met de regering. Er kwamen steeds meer 

eigenlandse zusters, en er was een goede 

samenwerking. Maar op een gegeven 

moment zeiden we tegen elkaar: ‘wij 

moeten opstappen’. Want anders ontstaat 

de situatie dat wij het altijd beter weten. 

En dat is niet zo: zij weten het vaak beter.

Maar ik had die tijd niet willen missen. 

Het is een rijke tijd geweest. Ik heb er 

ruim veertig jaar gezeten, en er gaat bijna 

geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. 

Terugkijkend op de periode bij de Asmat 

zijn de contacten met de mensen het 

belangrijkste geweest. De samenwerking

EN WAT BENT U GAAN DOEN TOEN U 
TERUG KWAM?
Ik heb toen gezegd: ik kan hier niet 

binnen blijven, want ik vlieg tegen de 

ramen omhoog. Toen ben ik bij het MST 

gekomen. Dat was toen het MST nog 

een plek had onder het Missiehuis aan de  

Bredaseweg. Dat was toen nog in de tijd 

van Jaap Rijk. Ik ben ook nog meegegaan 

naar het “Huis van de wereld’. En ik ben 

nu niet meer actief, maar ik kom er nog 

graag. Het is een mooie tijd geweest. Ik 

had de missie in Nieuw-Guinea niet willen 

missen, maar ook de jaren bij het MST 

niet.

Gerard Noordermeer
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ZINGEN, EEN ONMISBAAR ONDERDEEL 
VAN DE EREDIENSTEN 

Nu er in de coronatijd nog maar vier 
leden van het Notre Dame koor een mis 
of gebedsdienst mogen begeleiden, 
rijst de vraag hoe belangrijk de 
zangondersteuning is voor een dienst. 
Hoe is het ontstaan en in het bijzonder 
hoe is het gegaan in het verleden. Een 
vraag waarbij je automatisch terecht komt 
bij zuster Mary Ringnalda, dirigente van 
het koor en (mede)organisator van de 
onmisbare liturgieën. 

GESCHIEDENIS 
Er zit een hele geschiedenis aan het 

dirigeren van zuster Mary. Als ze gaat 

vertellen merk je hoe ze eigenlijk 

automatisch van het ene in het andere is 

terechtgekomen. Was er geen organist of 

dirigent? Zuster Mary sprong in. Doordat 

ze de mogelijkheden aangreep voor 

studies voor het één of het ander kon ze 

dat ook doen. Het begon in haar jeugd 

met gitaarles, klassiek en begeleiding en 

die gitaar ging mee naar het Noviciaat. 

Ze heeft ook altijd graag gezongen. Het 

hoogtepunt van haar “inval taken” kwam 

toen ze als Generaal Overste in Rome 

verbleef. Er was een klein koor verbonden 

aan de Friese kerk in Rome en op een 

dag werd er een dienst uitgezonden tot 

in Nederland. “Ineens stond ik daar te 

dirigeren tijdens een TV uitzending”, blikt 

ze terug op die bijzondere gebeurtenis. 

Haar familie in Nederland kreeg veel  

leuke reacties. 

Terug in Nederland werd ze weer 

gevraagd voor het koor van Notre Dame 

en opnieuw gebeurde het dat de dirigent 

wegviel en ze het (dirigeer)stokje overnam. 

Bij gebrek aan een organist nam ze ook 

regelmatig plaats op de orgelbank. Maar 

de voornaamste taak was het dirigeren van 

het koor. Dat doet ze tot op vandaag.  

MEERSTEMMIG 
Het koor heeft in de beginjaren wel 

meerstemmig gezongen, maar de laatste 

jaren worden alleen eenstemmige liederen 

ingestudeerd. Zuster Mary herinnert zich 

nog dat in het Noviciaat meerstemmig 

werd gezongen onder leiding van zuster 

Mariëtta.

LEKEN ZANGERS. 
Er zijn inmiddels enkele leken zangers 

opgenomen in het koor. Misschien 

moet dat worden uitgebreid. Tijdens de 

koffiebijeenkomst na de mis heeft zuster 

Mary wel eens gevraagd of er meerdere 

mensen het koor zouden willen versterken, 

maar daar kwam geen respons op. Ze 

denkt dat er nu een mooie groep is met 

voldoende koorleden. Zodra de Corona 

tijd weer voorbij is, gaat ze daar weer 

volop mee aan de gang.  

 

CORONA 

Op het ogenblik wordt een zangkwartet 

gevormd door twee zusters en twee 

MSC’ers. Maar hopelijk is dat niet van 

lange duur. Hoewel van alle kanten wordt 

benadrukt dat het heel goed klinkt. 

Gelukkig konden de diensten voortgang 

vinden met voldoende afstand in de kapel 

en het verzoek aan bezoekers van buiten 

om voorlopig niet te komen. Hopelijk 

weten ze na deze tijd de weg naar de 

kapel weer te vinden. Maar de koorleden 

missen de wekelijkse “zangles” en 

iedereen wil, zodra het kan, weer starten. 

En dat is ook de bedoeling. 

SAMENSTELLING VAN DE LITURGIEËN 
Op basis van de boekjes die uit Heeswijk-

Dinther worden verstrekt stelt zuster Mary 

vast welke liederen worden gezongen 

en deze worden aan de voorgangers 

doorgegeven. Voor bijzondere vieringen 

maken zuster Mary of broeder Gerrit een 

speciaal boekje met toepasselijke teksten 

en liederen in overleg met de betreffende 

personen (priester- of professiejubileum) 

en de voorganger. Voor de “zangles” 

maakt ze aparte boekjes voor de 

koorleden en de organiste, waarbij de 

liederen zo nodig wat lager worden 

getoonzet omdat de meeste koorleden 

meer niet zo hoog kunnen zingen. Tot nu 

toe voldoet dat goed. 

TOEKOMST 
In de afgelopen jaren zijn veel koorzangers 

helaas weggevallen door overlijden of 

ziekte. Maar zuster Mary hoopt dat het 

koor nog lang zal blijven zingen. Misschien 

toch met wat meer leken leden. Dus 

mensen die zich geroepen voelen kunnen 

zich altijd melden.

Hilda van der Plaats
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In Memoriam

Overleden familieleden bij de zusters:
21 maart, dhr A. Maessen

broer van zuster Monique Maessen

22 maart, mw. A Visser-Zoontjens

zus van zuster Benedicte Zootjens

11 april, dhr. B. Hofstede

broer van zuster Margreet Hofstede

13 april, mw. Coba van Gils-Verschuren

zus van zuster Elisabeth Verschuren

14 april, dhr. G. Klievink

broer van zuster Kunera Klievink

18 april, dhr. H. Hoppenbrouwers

broer van zuster Majella Hoppenbrouwers

30 april, dhr. J. van der Pluijm

zwager van zuster Elisabeth Verschuren

13 juni, mw. W. de Zaaijer-van der Salm

zus van zuster José van der Salm

5 september, dhr. L. Kok

broer van zuster Leokorda Kok

10 september, dhr. A. Akkermans

broer van zuster Jolanda Akkermans

12 september, dhr. Michel Sweep

broer van zuster Liesbeth Sweep

14 september, dhr. Henk Peeters

broer van zuster Giuseppe en  

zuster An Peeters

7 oktober, dhr. A. Alkemade

broer van zuster Lies Alkemade

Overleden familieleden bij de MSC:
15 maart, Trees Kwakman-Slewe

schoonzus van Hans Kwakman

10 april, Riet Theunisse-van Halen

zus van Cor van Halen

17 juni, Tiny Cornelussen-Meijers

zus van Fons Meijers

Jubilea
Jubilea bij de zusters op 2 februari 2021:

75 jaar professie: Zuster Norbertine Rijk

65 jaar professie: Zuster Margret Spieringhs

 Zuster Benedicte Zoontjens

 Zuster Brigitte Oude Kempers

Pater

Herman Vernooij   

(1939 — 2020) 

Hij werd op 22 januari 

1939 in Veldhuizen 

geboren. Herman hoorde 

de verhalen van andere 

religieuzen in de familie 

en daarom wilde hij graag 

missionaris worden. Met dit doel voor ogen 

begon hij op 3 september 1953 aan het 

kleinseminarie, daarna noviciaat, filosofie en 

theologie. Uiteindelijk werd hij op 9 september 

1967 door mgr. J. Bluijssen in Tilburg priester 

gewijd, in de parochiekerk de Goede Herder.  

Herman vertrok in 1968 uit de haven van 

Antwerpen naar Rio de Janeiro. Vanaf 3 

november 1968 tot 30 augustus 1973 was hij in 

de Braziliaanse werkkring die nog volledig deel 

Wie ooit een televisieopname heeft mee-

gemaakt, weet dat belichting heel belangrijk 

is. Daar zijn dan ook deskundigen voor. Zij 

houden in de gaten dat de hoofdpersonen in 

het programma op de juiste manier worden 

uitgelicht. Ook wie ziek is, komt plotseling 

in een ander licht te staan, een licht waaraan 

hij niet gewend is. De kleine wereld van een 

ziekenkamer verrast een zieke met bloemen 

en er is de twijfelachtige vreugde van veel 

kaarten, kindertekeningen, telefoontjes, een 

fruitmand misschien.Ik herinner me vorig jaar 

oktober. Toen vroeg een goede kennis mij 

het laatste stuk van de weg mèt hem te gaan. 

Ook zijn leven stond onverwacht in een ander 

licht. Van de ene dag op de andere was hij 

ziek, doodziek. Het ritme van zijn dag werd 

aangepast. Voortaan kwam om zó laat de 

verzorging, daarna een uur rusten, en om zó 

laat de dokter. Dat was beter voor iedereen, 

werd gezegd. Niemand wilde dat de ander 

er aan onderdoor zou gaan. Ik herinner me 

zijn verzet. Hij voelde zich betutteld, zag niet 

hoe moe zijn dochter was die hem verzorgde. 

GOED VOOR JE HART

Later zag hij dat beter. Dat heeft hij haar toen 

gezegd. Het belangrijkste was dat hij zich 

veilig voelde. Ik bedoel: veilig om ziek te  

zijn, om te kunnen praten, stil te worden. 

Veilig ook om te kunnen lijden en om te 

sterven. ‘Veilig lijden’ klinkt misschien 

verwonderlijk, want vaak wordt gezegd dat 

je vandaag de dag geen pijn meer hoeft te 

hebben, niet meer hoeft te lijden. Maar wie 

dat zegt belooft veel, waarschijnlijk teveel.  

Dat afscheid vorig jaar oktober heb ik ervaren 

als een langzaam verschuiven van het licht.

Ben Verberne
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Broeder

Antoon Gerardu 

(1941 — 2020) 

Toon werd in 1941 

geboren in Roosendaal, 

als zoon van een onder-

wijzer. Toen hij twintig 

jaar oud was, legde hij 

zijn professie af in Stein. 

Daar trad hij in bij de MSC. In 1962 verhuisde 

hij naar Tilburg, waar zich de rest van zijn leven 

afspeelde. Toon deed zijn eerste werkervaring 

op in de MSC-drukkerij. Hij haalde daarvoor zijn 

vakdiploma. Toon had een goed technisch inzicht 

en hij bekwaamde zich autodidactisch verder in 

het drukkersvak. Tegelijkertijd werd hij huiswerker 

in het Missiehuis. Hij zorgde voor schoonmaak en 

onderhoud en al gauw was hij op de hoogte van 

vrijwel alle technische geheimen die het grote 

Missiehuis in zich verborg. Zo werd hij geleidelijk 

een man die voor alle problemen een oplossing 

wist. Mede dankzij hem verkeerde het Missiehuis 

tot het einde toe in goede staat. Toch beperkte 

Toon zich niet tot zaken in het gebouw. Toen 

er steeds meer computers in omloop kwamen, 

Zuster

Marietta Noordermeer     

(1926 — 2020) 

Zuster Mariëtta was een

vrouw die alle talenten 

die ze heeft ontvangen 

in haar leven vruchtbaar 

heeft gemaakt. Ondanks 

haar intellectuele 

begaafdheid is zij altijd eenvoudig gebleven 

en was haar levenswijze sober. Ze werd 

geboren op eerste Kerstdag van het jaar 

1926 te Kwintsheul in een groot gezin. Toen 

ze in 1950 bij de Dochters van Onze Lieve 

Vrouw van het Heilig Hart intrad, was ze al een 

geschoolde onderwijzeres en muziekdocente. 

Na haar noviciaat mocht ze haar talenten verder 

ontwikkelen en volgde de opleiding voor 

koordirigente aan het Conservatorium. Ook 

behaalde ze de aktes L.O. Engels en Frans. 

Werken en studeren gingen altijd samen bij 

zuster Mariëtta. Ze was drie jaar onderwijzeres op 

de school in Broekhoven en behaalde tussendoor 

ook nog even haar hoofdakte. Daarna werd ze 

hoofd van de school in de Lidwina Parochie in 

Tilburg. Daarnaast had ze de leiding van het koor 

van zusters van het Moederhuis. De mooiste tijd 

van haar leven, vond ze zelf, was toen ze naar 

Rome werd gestuurd om theologie te studeren 

aan het Pauselijk Instituut "Regina Mundi". Het 

was van 1963 -1966, de tijd van het Tweede 

Vaticaans Concilie. Wat heeft ze genoten en 

meegeleefd met de vernieuwingen die door 

het Concilie beloofd/verwacht werden. Terug 

in Nederland werd ze Godsdienst docente en 

kon je bij Toon terecht als er op dat gebied iets 

niet goed ging; een beroep op hem was nooit 

tevergeefs. Toon werd nooit uitgezonden naar 

een van onze missies. Zijn werkterrein lag in het 

thuisfront met het Missiehuis als centrum. Daar 

heeft hij heel zijn actieve leven gewoond en 

gewerkt. Toen het grote moederhuis gesloten 

werd en in andere handen overging, verhuisde 

Toon mee naar de Notre Dame. Hij had zijn 

werkplaats in de kelder: daar stonden zijn 

spulletjes, dat was de plek waar hij sleutelde aan 

computers. Toen zijn gezondheid achteruit ging, 

moest hij ook dat achter zich laten. De afgelopen 

jaren liet zijn geheugen hem steeds meer in de 

steek en om zich voort te bewegen was hij aan 

een rolstoel gebonden. Ondanks alles bewaarde 

hij zijn goede humeur. Toon ging met zijn rolstoel 

graag naar de kapel: daar kon je hem vinden in 

de stille uren, op zijn vaste plek. Onlangs werd 

bij hem corona geconstateerd. Dat heeft hij niet 

overleefd. Op 23 november is Toon heengegaan. 

Zijn welwillende zorg voor zijn medebroeders en 

voor allen die een beroep op hem deden zal in 

onze herinnering blijven.

graag komen, altijd opgewekt en blij, vol zorg 

en aandacht, helpend waar ze kon. Elke vijf jaar 

mocht ze op verlof, de familie was blij haar weer 

te zien en naar haar verhalen te luisteren. Maar 

evengoed haar medezusters zagen haar graag 

komen. Met haar blije lach was ze ‘het zonnetje 

in huis’, overal waar ze kwam. In 1992 kwam ze 

voorgoed terug naar Nederland, maar niet om 

te rusten. Ze werd leidster in de communiteit 

van Overloon en twee jaar later werd ze naar 

Tilburg geroepen, waar juist het nieuwe Klooster 

Verzorgingshuis was geopend; ze kreeg er de 

leiding over een communiteit van zusters (ND2). 

In 2005 verhuisde ze naar de communiteit 

Sjaloom, ze was intussen 75 jaar. Ook daar was ze 

steeds bezig, helpend en zorgend. Zuster Martha 

hield veel van bloemen en planten, ze was ook 

graag in de tuin. Toen Sjaloom werd opgeheven 

verhuisde ze mee naar Laetare. Daar bleek na 

enkele jaren dat ze ging dementeren en ze kreeg 

een plaatsje in het Verzorgingshuis. De laatste 

vier jaar woonde ze in afdeling Emmaus. De 

laatste tijd zagen we haar elke dag, samen met 

zuster Praxedes en broeder Chris, op weg naar 

de Mariakapel of naar Maria in de tuin, om er 

samen een rozenhoedje te bidden. Enkele keren 

was ze echt ziek, maar steeds leefde ze weer op. 

Helaas werd ook zij in dit “corona-jaar” besmet 

met het virus. In de nacht van 20 november 2020 

kwam de Heer haar halen. Zuster Martha die 

altijd had klaargestaan voor anderen, kreeg nu de 

uitnodiging: “kom gezegende van mijn Vader!” 

De eeuwige vreugde is nu haar deel geworden 

en dat is haar gegund. Dank zuster Martha voor 

wie je was voor zovelen!

Zuster

Martha Sturkenboom 

(1930 — 2020) 

Zuster Martha werd 

geboren op 9 april 1930 

in Schalkwijk. Op haar 

22e deed ze haar intrede

in onze Congregatie, 

waar ze op 2 februari  

1954 haar eerste professie deed. Ze ging naar 

Venlo, waar ze in het St Jozef ziekenhuis haar 

opleiding begon voor ziekenverpleging A. In 

1957 haalde ze haar diploma en het jaar daarna 

de kraamaantekening. Zo was ze toegerust 

om naar de missie te gaan. In 1959 werd ze 

benoemd voor Papoea, waar ze 33 jaar als 

verpleegster werkte, in de ziekenhuizen van 

Merauke, Mindiptana en Tanah Merah; later als 

wijkverpleegster in Merauke en omstreken. Op 

haar scooter, die ze van de Miva had gekregen, 

zoals ze trots vertelde, reed ze rond en bezocht 

de zieken en bejaarden in de dorpen, waar vaak 

diepe armoede heerste. De mensen zagen haar 

uitmaakte van de Nederlandse MSC-provincie.  

Na zijn eerste verlof werd dit de Braziliaanse 

regio waar hij van 7 januari 1974 tot 6 juli 1978 

werkte en vanaf 1 januari 1991 werd hij overste 

van deze Braziliaanse Regio. Op 8 december 

1995 werd Herman ‘Pro-provinciaal’, de overste 

van de MSC pro-provincie Rio de Janeiro. Zo 

werd Herman stilletjes de eerste provinciaal van 

Rio de Janeiro. Herman had niet alleen talent 

om te organiseren , maar zijn sterkste punt was 

met mensen omgaan. Hij had mensenkennis, was 

vriendelijk en benaderbaar en kon zich goed in 

andermans situatie inleven; hij had een helder 

oordeel en gaf goede raad. Hij was niet alleen 

geliefd bij zijn medebroeders, maar vooral ook 

bij alle parochianen die hem op handen droegen, 

Braziliaan met de Brazilianen en pastoraal 

bewogen. Bovendien was hij ook een goede 

en betrouwbare communicatieman tussen onze 

Nederlandse missionarissen in Brazilië onderling 

en tussen die van Brazilië en Nederland. Hij 

kende de maatschappelijke situatie in Brazilië, 

maar toch vooral de mensen zelf heel goed. 

Het was een man met humor en hij was altijd 

bereid te helpen. Herman heeft gelukkig op 

24 september 2017 in De Meern, de parochie 

waaruit hij voortkwam, nog een mooi gouden 

priesterfeest kunnen vieren. Herman sukkelde al 

enkele jaren met zijn gezondheid, maar bleef er 

monter onder en gaf de moed niet op. Twee jaar 

geleden werd hij aan zijn hart geopereerd en nu 

de laatste tijd kreeg hij problemen met zijn blaas. 

Dat bleek kanker te zijn, die al was uitgezaaid. 

Een operatie en ook een chemokuur konden 

hem niet meer helpen. Herman is op 7 augustus 

overleden in het ziekenhuis van Rio de Janeiro, 

en hij is daar ook begraven.
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Pater

Pie Lochs   

(1941 — 2020) 

Pie Lochs werd op 10 

januari 1941 in Stein als 

het vijfde kind van de 

acht kinderen in het 

gezin Lochs geboren. 

Zijn vader was mijn-

werker. Pie heeft van jongs af aan geleerd om te 

delen met anderen en daarbij iets van hemzelf 

te geven. Tijdens deze periode kwamen er 

regelmatig MSC’ers, waaronder pater Vermin, 

bij hem thuis en op school langs. Hij luisterde 

graag naar hun verhalen en dacht: “Zo wil ik 

ook missionaris zijn.” Misschien hebben zijn 

ouders in het begin gedacht dat hij beter de 

technische school kon volgen, maar Pie wilde 

naar het seminarie van de paters die in zijn 

geboorteplaats een groot missiehuis hadden. 

Pie ging, met hulp van de kapelaan, daarom 

naar het klein seminarie in Tilburg waar ook 

een broer van hem studeerde. Zijn interesse in 

de techniek behield hij. Na zijn priesterwijding 

op 16 juli 1966 werd Pie benoemd voor 

Belo Horizonte in Brazilië. Hij arriveerde per 

boot in november 1967 in Brazilië, op het 

hoogtepunt van de dictatuur. Pie werkte samen 

met Jan de Kruif, die op het terrein van de 

kerk arbeidersbijeenkomsten hield. Toen het 

leger arriveerde om de parochiepriester te 

arresteren werd Pie, die nog geen Portugees 

sprak, gearresteerd. Hij werd echter door een 

parochiaan bevrijd. Pie - in Brazilië padre Pio 

genoemd - heeft in verschillende parochies in 

Brazilië gewerkt. In de wijken van de parochie 

Alcântara wordt hij nog steeds herinnerd als 

‘o Padre da Lambreta’ (pater motorfiets). Hij 

reed met de motor overal naar toe en ging 

naar de moeilijkst te bereiken plaatsen om de 

eenvoudige mensen te bezoeken. Vanaf 1976 

ging Pie naar de parochie in Muriaé, waar hij 

samenwerkte met Arie Keet. Een historisch 

moment voor de Braziliaanse MSC was toen, 

onder de verantwoordelijkheid van Pie, de 

eerste Braziliaanse MSC’er, pater Fernando 

Magelhâes, tot priester werd gewijd. Als 

jeugdadviseur in het bisdom werd hij door de 

jongeren gewaardeerd, door zijn manier van  

Pater

Jacques Alkemade   

(1936 — 2020) 

Jacques werd op 15 

februari 1936 Noordwijk 

geboren. Toen Jacques 

als 12-jarige jongen met 

zijn klasgenoten een 

Missietentoonstelling

bezocht, werd hij geraakt door het vuur van 

de missionaris die vertelde over het leven als 

missionaris in verre landen en vreemde volken. 

“Zou ik dat ook mogen”, vroeg hij aan zijn 

ouders. In september 1949 - hij was toen 13 

jaar oud - werd Jacques door zijn vader naar het 

Kleinseminarie van de Missionarissen van het 

Heilig Hart in Driehuis-Velsen gebracht. Na een 

twaalfjarige opleiding werd hij priester gewijd. 

Zijn droom kon werkelijkheid worden toen hij 

werd uitgezonden naar Indonesië en de opdracht 

kreeg om in een de arme wijk van Jakarta, in 

Kampong Duri, missionaris te zijn. Daar heeft 

hij met veel liefde zich met zijn pastorale hart 

ingezet voor de ontwikkeling van deze kampong. 

Hij bouwde er een kerk en scholen en gaf 

leiding aan het parochieleven Jacques kon 

niet goed tegen het tropisch klimaat en kreeg 

gezondheidsproblemen. Op doktersadvies 

keerde hij, na 13 mooie jaren in Indonesië, 

in 1977 naar Nederland terug. Daar volgde 

een operatie. Na zijn herstel bleef Jacques 

onder dokterscontrole. In Nederland werd hij 

missionaris in een geseculariseerde samenleving 

en werkte in de parochies in Arnhem, Eindhoven 

en Sittard. Jacques was trouw aan zijn 

parochianen, las veel om zichzelf te scholen in 

Pater

Piet van Mensvoort  

(1934 — 2020) 

Piet werd op 14 maart 

1934 in Tilburg geboren. 

Zijn vijf broers kozen 

ervoor om aan het werk 

te gaan, maar omdat Piet

 al op jonge leeftijd het 

verlangen had om missionaris te worden - om het 

avontuur -, ging hij naar het klooster van de ‘Rooi 

Harten’ van de Missionarissen van het Heilig Hart 

in Tilburg. Na zijn studies aan de universiteiten in 

Leuven en Rome vertrok hij in 1962 naar Papoea, 

wat toen nog Irian Barat heette. Toen Piet daar 

uit het vliegtuig stapte, wist hij: “Hier moet ik 

zijn”. Hij wilde de mensen daar, die zo compleet 

anders zijn dan wij, beter leren begrijpen en 

was de taal al snel machtig. Hij heeft ongeveer 

tweeëndertig jaar in Papoea geleefd en gewerkt 

en ontwikkelde een diep respect voor de mensen 

daar. Heel belangrijk voor Piet als missionaris van 

het Heilig Hart was het ‘goed zijn voor mensen’. 

Daarbij kwam nog een bijzonder aspect dat hij 

leerde van de Papoea cultuur: “Ieder geeft naar 

vermogen”. Door gezondheidsproblemen werd 

Piet gedwongen naar Nederland terug te keren 

en kwam als pastor in Esbeek terecht. Hij voelde 

zich daar ook weer snel thuis en had er 23 mooie 

jaren. Een doorn in zijn oog was de sluiting van 

de kerk. Hij vond dat onrechtvaardig en heeft 

de sluiting zelfs tot het Vaticaan aangevochten.

Inmiddels was Piet ook Missieprocurator 

geworden van de MSC. In 2014 stopte hij 

met de werkzaamheden in Esbeek en als 

Missieprocurator en kwam in 2017 in Notre Dame 

in Tilburg wonen. Piet had een goed gevoel voor 

humor, was op de hoogte van de actualiteit en 

met name het thema ‘Gerechtigheid en Vrede’ 

was belangrijk voor hem. Jarenlang zat hij in de 

redactie van het ‘Werkcahier’ waarin de artikelen 

gingen over dit onderwerp. Nadat de redactie 

van het blad stopte werd Piet een gewaardeerd 

werken. Maar Pie was ook gewoon ‘mens’… 

een man van duidelijke taal, zonder omwegen. 

Hij mocht je of hij mocht je niet. Parochianen 

getuigen van hem dat hij soms een beetje 

ongeduldig was, soms met een verlegen 

glimlach, zeer vaardig met handwerken, goede 

theologische reflecties, maar hij had vooral zorg 

en aandacht voor de armen. Pie heeft ook nog 

in Guandu, Niterói en Contagem gewerkt. Toen 

zijn gezondheid verslechterde ging Pie naar Juiz 

de Fora, waar hij tot september 2015 verbleef. 

Omdat Pie zich er veiliger zou voelen en er 

meer gespecialiseerde zorg was, vroeg Pie of 

hij naar Nederland terug kon keren. Hij keerde 

in september 2015, samen met Antoon Egging 

die hem vergezelde, naar zijn geboorteland 

terug. De laatste vijf jaar van zijn leven liet Pie 

nauwelijks iemand toe in zijn leven en had hij 

niet de behoefte over zijn leven te vertellen. 

Samen met Fons Meijers heeft hij op 17 juli 

2016 nog zijn 50-jarig priesterfeest in Stein 

gevierd. Daarna ging het verder achteruit met 

zijn gezondheid. In de Goede Week is Pie rustig 

ingeslapen.

lid van de redactie van het MSC Bulletin, waarin 

hij regelmatig een bijdrage leverde door zijn 

artikelen over de ‘Gerechtigheid en Vrede’.

Hij was een goede verhalenverteller en deed dat 

met zijn speciale Piet humor. Hij was een zeer 

ruimdenkend mens en had een scherpe geest. 

De contacten met familie, vrienden en bekenden 

waren heel belangrijk voor Piet, want hij hield van 

mensen om zich heen. Op woensdag 28 oktober 

kwam Piet niet bij het ontbijt en de koffie en 

bleek dat hij was overleden. 

volgde de M.O. akte Theologie in Nijmegen. 

Van 1975 - 1986 was ze directrice van de 

Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen. 

Na haar pensioen werd ze staflid van het MST. 

In 2000 kwam ze naar Notre Dame. Daar had 

ze de tijd om veel te lezen. Ze liep niet te 

koop met haar kennis, maar als je haar vroeg 

kon ze kon ze haarfijn uitleg geven. Ze gaf 

enthousiast haar bijdrage aan feestjes. Toen haar 

krachten afnamen kreeg ze een plaats in ons 

Verzorgingshuis. Op 18 april kwam er abrupt 

een einde aan haar leven. Die morgen was ze 

nog bij de koffie in de groep. 's Middags belde 

ze de zorg en die vonden haar op de grond. 

Voordat de arts aanwezig was had zuster Mariëtta  

haar laatste adem al uitgeblazen!. Nu mag ze 

genieten van de eeuwige vrede.
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Zuster

Majella Hoppenbrouwers 

(1930 — 2020) 

In de morgen van 

Koningsdag werden we 

opgeschrikt door het 

plotselinge overlijden 

van zuster Majella 

Hoppenbrouwers. We 

wisten dat ze erg ziek was en niet meer zo 

lang zou leven, maar toch overviel het ons. 

Zuster Majella werd geboren op 17 mei 1930 

in Oirschot, in een groot gezin. Ze was nog 

jong, toen ze op 20 januari 1950 intrad bij de 

dochters van Onze Lieve Vrouw van het heilig 

Hart. Ze wilde graag goed doen aan mensen 

en missionaris worden. In het noviciaat had ze 

het moeilijk en dacht er over om naar huis te 

gaan, maar ze zette toch door en op 25 augustus 

1951 deed ze haar professie. Ze kreeg een 

taak in “Sint Jozef Zorg” waar ze zorgde voor 

de pensiongasten. Niet lang na haar eeuwige 

geloften kwam een benoeming voor de missie 

van Merauke. Ze kreeg de leiding van het 

meisjesinternaat voor de Papoea meisjes die 

uit het binnenland kwamen en in Merauke op 

school gingen. Goed twee jaar later kreeg ze 

dezelfde taak in Agats in het binnenland, waar 

ze leefde in een huisje op palen, samen met 

Rein Geurts   

(1948 — 2020) 

Rein Geurts werd op  

22 augustus 1948 in een 

katholiek gezin in 

Vierlingsbeek geboren. 

Hij wist al op zeer

jeugdige leeftijd dat hij 

priester wilde worden. 

In 1952, toen Rein 4 jaar was, kwam zijn oom, 

die Missionaris van het Heilig Hart was, voor 

het eerst sinds zijn verblijf in het jappenkamp 

in Nederlands Indië, terug bij zijn familie in 

Nederland. Rein was diep onder de indruk van 

heeroom. Thuis in Vierlingsbeek werd Rein 

samen met zijn broer en zus degelijk katholiek 

opgevoed. Hij was misdienaar, eerst bij de 

zusters van Jezus, Maria en Jozef en daarna in de 

parochiekerk. Zijn vader, die timmerman was, had 

een altaartje gemaakt, zodat Rein thuis “misje” 

kon spelen in kinderpriesterkleding en met een 

pepermuntje als hostie, hoewel hij daarvoor 

liever een Mariakoekje gebruikte. 

Na de lagere school ging Rein naar het 

kleinseminarie van de Missionarissen van het 

Heilig Hart aan de Bredaseweg in Tilburg. 

Omdat de studie in Tilburg niet tot een officieel 

gymnasiumdiploma leidde, verhuisde hij' naar 

Driehuis-Velzen, waar de congregatie samen 

met de Witte Paters wel een erkend gymnasium 

had. Zijn noviciaat deed Rein in Tilburg en daar 

begon hij de studie aan de theologische faculteit. 

Na twee jaar heeft Rein - het was 1970 - de 

congregatie verlaten. Terugkijkend is de tijd 

bij de missionarissen van het Heilig Hart een 

belangrijke tijd geweest, waar je werd gevormd 

onder andere op het gebied van klassieke talen, 

kunst en literatuur. Diep in zijn hart bleef hij 

priester en voelde zich altijd betrokken bij de 

congregatie. Rein leerde zijn vrouw Marianne 

kennen, toen hij met het studentenkoor van de 

MSC was gevraagd om voor het kerstfeest in het 

verpleeghuis St. Jozefzorg te zingen. Marianne 

had een koortje in het huis opgericht, die tijdens 

de zondagsmis zongen. Op de vraag van Marian 

of er iemand dirigent van het koortje zou willen 

worden, zei Rein dat hij dat wel wilde doen. Rein 

en Marianne zijn in 1974 getrouwd en gingen in 

Udenhout wonen. Ze kregen drie zonen en het 

gezin werd uitgebreid met schoondochters en 

zeven kleinkinderen. Hun huis werd een huis  

voor velen, want ze hielden er van om mensen  

te ontvangen uit vele landen en culturen. 

Rein heeft jaren voor de klas gestaan in het 

Middelbaar Beroepsonderwijs en was actief in 

de parochie van Udenhout. In 1998 werd hij in 

de St. Jan van Den Bosch tot diaken gewijd. Hij 

heeft met hart en ziel in de parochie in Udenhout 

gewerkt. Vanwege gezondheidsredenen in 2005 

moest hij stoppen. In die periode kwam hij bij de 

Chevalierverbondenen: de lekengroep van de 

congregaties FDNSC en MSC. Hij is verschillende 

jaren lid geweest van één van de groepen en 

keek uit naar de maandelijkse bijeenkomsten.  

Op den duur begon Parkinson steeds meer zijn 

leven beheersen, en toen zijn krachten verder 

afnamen kwam hij in Notre Dame wonen, waar hij 

op 12 juni 2020 overleed.

een medezuster. Ze maakte gemakkelijk contact 

met de mensen en was hartelijk en zorgzaam. 

Na haar vakantie in Nederland kwam ze weer 

naar Merauke, de hoofdpost, waar ze op het 

kantoor van de bisschop werkte. Ze kreeg de 

zorg voor de salarissen van de onderwijzers van 

het bisdom op het schoolkantoor. Ook konden 

de paters die terug kwamen van hun bezoeken 

aan afgelegen posten rekenen op haar aandacht 

en zorg. Na 40 jaar missiewerk kwam ze terug 

naar Nederland, waar ze gastvrouw werd bij 

het ‘MST- Mensen in Beeld houden’ en waar ze 

nog jaren een geliefd aanspreekpunt was voor 

de velen die er kwamen binnenlopen en hulp 

nodig hadden. De laatste jaren was zuster Majella 

vaak ziek; ze liep rusteloos rond. Ze verhuisde 

naar de verzorgingsafdeling. In de morgen van 

Koningsdag, 27 april stierf ze. De Heer heeft haar 

zeker verwelkomd met de woorden: “Wat je aan 

de minsten der Mijnen hebt gedaan, heb je aan 

Mij gedaan. Kom binnen in de vreugde van  

de Heer!”

hetgeen zich aandiende in kerk en samenleving, 

met name de psychologische kant in al die 

processen, en hoopte op de vernieuwingen in de 

Kerk die het Tweede Vaticaans Concilie beloofd 

had. Naast zijn taak als parochiepriester was hij 

tevens overste van de communiteit en was ook 

een periode lid van het provinciaal bestuur. Hij 

maakte kerksluitingen mee en was de laatste die 

de deur sloot van het klooster in Overhoven-

Sittard. In 2014 verhuisde hij naar Notre Dame 

in Tilburg, het zorgcentrum voor de religieuzen. 

Hier wilde hij het liefst als ‘monnik’ leven. 

Jacques nam zijn eigen levensruimte en invulling 

daarvan. Hij kon nog regelmatig voorgaan in de 

Eucharistie: dat was voor hem de kern van zijn 

priester-zijn. Jacques verkende met zijn fiets en 

later met de auto het Brabantse land en zo kon 

hij zichzelf heel goed vermaken. Echter toen 

zijn gezondheid minder werd moest hij eerst 

zijn fiets en later ook de auto laten staan. Met 

weinig woorden en ongezouten humor bleef hij 

betrokken bij de communiteit en allen die hem 

verzorgden. Toen hij in het ziekenhuis terecht 

kwam vroeg hij om de ziekenzalving. Het was niet 

moeilijk voor hem om afscheid te nemen van het 

leven, want hij verlangde naar de dood. Hij kreeg 

nog enkele weken om op zijn eigen kamer op 

de dood te wachten. Daar is hij op 6 juli in vrede 

ingeslapen onder het wakend oog van beide 

provinciaals: Theo te Wierik en zijn zus 

Lies Alkemade.


